
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 2021 

O presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre a ABPA -
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL, entidade filantrópica , religiosa e sem 
fins econômicos, mantenedora do COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES, doravante 
denominado CONTRATADA, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 60.907.680/0008-
20, loca lizado na Av. Jornalista Alves de Oliveira , 46 , Cidade Alta, Cuiabá-MT, representado 
neste ato por sua procuradora, nos termos do estatuto social de constituição, aba ixo 
assinada , neste ato denominado CONTRATADA e, de outro lado, o (a) responsável pelo (a) 
aluno (a), qualificadas e firmatária no Requerimento de Matrícula , que passará a fazer parte 
integrante deste instrumento , neste ato denominado CONTRATANTE, obrigam-se 
integralmente a todas as cláusulas aqu i contidas , tendo entre si justo e contratado o 
seguinte : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES INICIAIS 

O presente contrato é realizado sob a égide do artigo 206, incisos li e Ili , 150, inciso VI , 
alínea 'c' e 195, caput e § 7°, todos da Constituição Federal de 1988, bem como 
considerando o previsto nos artigos 104, 180, 185 e 427 todos do Código Civil Brasileiro, 
nos termos da Lei nº. 9.870 de 23 de novembro de 1999 , acrescidos das alterações 
introduzidas pela Medida Provisória nº. 1968/2000 em suas diversas reedições, sendo certo 
que os valores avençados ao presente instrumento obedecem ao disposto na Lei Federal de 
nº. 8.078/1990, Decreto nº. 57 .663/66 e demais leis que possam, direta ou indiretamente, 
vincular as partes ou negócio jurídico contratado. A CONTRATADA observará no que 
couber todas as disposições contidas nas Leis Federais nº. 13.146/2015 e nº. 13.185/2015. 

1.1-0 negócio jurídico objeto do presente contrato é a contratação pelos CONTRATANTES 
dos serviços da CONTRATADA, para ministrar ensino qualificado ao aluno, através de aulas 
durante o ano letivo de 202 1, devendo o plano de estudos, o programa, o currículo e o 
calendário escolar estarem em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de 
acordo com o PLANO ESCOLAR DA CONTRATADA para o período de janeiro a dezembro 
de 2.021 . 

1.2-Não integra as bases da presente contratação: alimentação, material didático e 
pedagógico de uso individual , transporte escolar, avaliações substitutivas (2ª chamada), 
reforço e/ou recuperação de aluno, segundas vias de documentos e demais atividades 
extra-cu rricu lares. 

1.3-A proposta pedagógica ofertada pela CONTRATADA e aceita pelos CONTRATANTES, 
estará sempre em conformidade com a legislação em vigor, e será desenvolvida 
internamente , ou seja , nas dependências da sede da CONTRATADA, tais como: salas de 
aulas, pátios, auditórios e espaço destinado para atividades esportivas e terá os seguintes 
objetivos: a) proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades preparando-o para a realização profissional, bem como para o exercício 
consciente da cidadania , b) acompanhar, orientar e avaliar os trabalhos desenvolvidos por 
seus professores e consequentemente , garantir a qualidade do ensino prestado. c-0 



1.4-A CONTRATADA tem sua proposta pedagógica para os seguintes objetivos: , (''J~")J 
a) Desenvolver uma relação entre os alunos, professores, pais e ou responsa .~~~~"-./ 

sentido de que haja entre estes, informações, orientação e acompanhamento no··i!J'(Je~·
tange ao rendimento escolar dos educandos e à execução da proposta pedagógica. 

b) Proporcionar aos educandos elementos necessários ao desenvolvimento de suas 
potencialidades preparando-os para a sua realização profissional e social , bem como 
para o exercício consciente da cidadania , visando a formação do ser humano. 

c) Acompanhar, orientar e avaliar os trabalhos desenvolvidos por seus professores e, 
consequentemente, garantir a qualidade do ensino prestado. 

d) Manter a disciplina e ordem no âmbito escolar. 

CLÁUSULA SEGUNDA -OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA 

2.1-A contratada se obriga a prestar serviços educacionais previstos na legislação de ensino 
correspondente ao ano/série e a turma citados na cláusula 1ª. e no requerimento de 
matrícu la, bem como oferecer formação integral , capaz de desenvolver plenamente o seu 
pensamento e sua liberdade , formar personalidade forte , capaz de resistir e enfrentar o 
meio em que vive , agindo corretamente com os princíp ios e as exigências da FÉ CRISTÃ. 

2.2-Dar ciência nesta oportunidade, ao contratante do planejamento pedagógico, os critérios 
de avaliação, os custos financeiros da anuidade escolar, bem como o número de vagas. 

2.3-A contratada poderá a qualquer tempo, e sem a interferência ou aquiescência dos 
CONTRATANTES, planejar toda a prestação de serviço de ensino, estabelecer datas para 
ava liações , fixação de carga horária, rescindir o contrato de prestação de serviços 
educacionais na hipótese de infração de normas internas e atos de indisciplina , não renovar 
o presente contrato de prestação de serviços em decorrências de inadimplência e problemas 
disciplinares. 

2.4-Poderá a contratada promover as seguintes alterações: a ) no programa pedagógico, 
visando atender aos anseios de lei superveniente e/ou ao aprimoramento educacional , b) no 
quadro docente , c) no local da prestação de serviços , nos termos do parágrafo único da 
cláusula primeira, d) no padrão dos uniformes, e) no reg imento interno escolar, f) no horário 
das aulas, g) na humanização da prestação de serviços , h) no preço da prestação dos 
serviços, sempre que permitido por lei , ou quando houver desequilíbrio financeiro , derivado 
entre outros motivos de eventual mutação dos ônus tributários, nos termos do artigo 4 76 do 
Código Civil e artigo 206 , Inciso VII da Constituição Federal. 

2.5-As aulas serão realizadas em locais apropriados, entendendo-se estes como salas de 
aulas, auditórios, pátio externo, ginásios e todas as dependências que forem parte 
intregrante da Instituição de Ensino CONTRATADA. 

2.6-Fica facultado à CONTRATADA, ministrar suas aulas fora da instituição de ensino, que 
serão realizadas através de visitas, mediante ciência e consentimento dos pais ou 
responsáveis, em complemento às atividades curriculares, a museus , parques, bibliotecas, 
etc ., tendo em vista o conteúdo e a técn ica pedagógica que se fizerem necessários, sendo 
que os valores pela contraprestação destas atividades serão fixados pela CONTRATADA 
conforme a cláusula 4.7 do presente contrato. 

2.7-Fica(m) ciente(s) o CONTRATANTE, que em caso de decretação de estado de 
calamidade pública , reconhecido pelo órgãos governamentais , ou alguma situação 
excepcional, que resulte em suspensão das aulas e atividades escolares de forma 
presencial, poderá a CONTRATADA disponibil izar a sua metodologia de ensino de maneira 
remota , através de recursos tecnológicos , em substituição às aulas presenciais , sob 
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supervisão ca direção e coordenação escolar . As aulas poderão ser síncronas (em teíl;p ) 
real) ou assíncronas (sem interação em tempo real, respeitando os conteúdos programados 1!t.('~. ~~,, 
conforme Plano Escolar e em harmonia com as resoluções do Conselho Estadual de -
Educação e demais legislações educacionais aplicáveis. 

2.8-l ndependentemente da situação mencionada na cláusula 2.7, fica facultado à 
CONTRATADA ministrar suas aulas de maneira remota , através de recurso tecnológicos. 

2.9-É obrigação do CONTRANTANTE e do aluno o sigilo do link enviado para tais 
atividades, sendo terminalmente proibida a divu lgação para terceiros . 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1-Manifestar expressamente sua aceitação ou negativa no prazo legal de 1 O (dez) dias, 
após tomar conhecimento do preço e das condições contratuais , equiparando-se tais 
informes ao orçamento de que trata a lei 8.078/90. 

3.2-Acompanhar, juntamente com os mestres e os administradores da contratada, as 
atividades escolares de seu (sua) filho (a), face à solidariedade estabelecida na Lei 
9.934/96, devendo atender prontamente ao chamado da administração para tratar de 
eventuais problemas a ele (a) relativos . 

PARÁGRAFO ÚNICO - não atendendo ao chamado da escola, o contratante isenta a 
contratada de qualquer responsabilidade caso seu (sua) filho(a) tenha aproveitamento 
insatisfatório . 

3.3-Adquirir material escolar individual do aluno e unifo rme, conforme padrão e modelo 
aprovado pela diretoria do estabelecimento de ensino, podendo ser adquirido em quaisquer 
estabelecimentos comerciais , desde que obedecidos os modelos, formatos , cores e 
qualidade aprovados pelo estabelecimento de ensino. O material escolar deverá ser 
adqui rido conforme relação e modelos fornecidos pela contratada ou quando houver 
sol icitação eventual dos professores para atividades específicas. 

3.3.1 -Todos os materiais didáticos adotados são de uso obrigatório pelo (a) aluno 
beneficiário ( a) , em todas as atividades curriculares em que são exigidos , sendo que , com 
a adesão ao presente instrumento, o ( a ) contratante expressa total concordância com sua 
util ização , devendo tomar as providências para sua aquisição até o início das aulas , 
visando que o aluno ( a) beneficiá rio ( a ) não fique prejudicado no acompanhamento das 
atividade educacionais . 

3.4-Custear as despesas com condução, estad ia e al imentação do aluno, quando optarem 
por excursões promovidas pela contratada , dentro ou fora do perímetro urbano, bem como 
despesas de transporte escolar firmado com tercei ros, sem a participação da contratada . 

3.5-No ato da matrícula , inform ar quaisquer doenças infecto-contagiosas ou problemas de 
saúde de seu(sua) filho(a) ou que possam exigir med icação ou cuidados especiais , sob 
pena de sua omissão isentar a escola quanto às ocorrências com o mesmo. 

3.6-A matrícula está condicionada à apresentação do Histórico Escolar (original) no prazo de 
45 (quarenta e cinco) dias (conforme artigo 39, parágrafo 1° da resolução 150/99 CEE-MT). 
Não havendo a entrega dos documentos no prazo anteriormente mencionado, o 
estabelecimento de ensino poderá rescindir o contrato por falta de documentação 
pedagógica, ficando os valores pagos à título de cláusu la penal com o estabelecimento de 
ensino. 



3.7-lmpedir que o _aluno leve para o estabelecimento d_e ensino aparelho_s e objet~ :) 
ligados ao aprendizado, sob pena, de ser co-responsavel na 1ndenizaçao de qums %) 
prejuízos provocados, em decorrência do extravio dos mesmos. \~~ )"i 
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3.7.1 -Proibido o uso de celular em sala de aula. 

3.8-Responsabiliza r pelos atos praticados pelo (a) aluno (a) beneficiário que provoque 
prejuízo a terceiros, dentro do estabelecimento de ensino, podendo ser inclusive acionado 
pelo colégio para indenizar os prejuízos quitados pelo colégio a terceiros, em decorrência de 
atos praticados pelo aluno beneficiário. 

3.9-Buscar os alunos menores no período vespertino até às 18h15min. Após ta l 
horário o estabelecimento poderá cobrar os custos adicionais referente às despesas 
com funcionários, tendo um custo adicional de R$ 50,00 por hora ou fração de 
permanência. 

3.1 O-Ao firmar o presente, os CONTRATANTES submetem-se ao Regimento Escolar, 
normas disciplinares previstas na Agenda do Aluno, normas disciplinares emanadas da 
direção e coordenação pedagógica , e às demais obrigações, constantes na leg islação, 
aplicáveis à área de ensino, e, ainda, às emanadas de outras fontes legais, desde que 
reg ulem supletivamente a matéria , inclusive o Plano Escolar. 

3.11-0 CNDL não se responsabiliza por qualquer comunicado, contrato , negócio, ameaça , 
ofensa, difamação ou informação via INTERNET cuja origem seja os laboratórios da 
Instituição proveniente de atos praticados pelo CONTRATANTE ou aluno beneficiário. 

3.12-lnformar ao estabelecimento de ensino, por escrito , a ocorrência ou não de deficiência 
do aluno beneficiário , juntamente com relatório médico e de profissionais envolvidos no 
tratamento, e comprometer-se a juntamente com o estabelecimento de ensino e de acordo 
com a sua orientação pedagógica, acompanhar o desenvolvimento do aluno, com o objetivo 
de que haja interação entre o aluno com dificuldade, a comunidade escolar e a evolução da 
sua aprend izagem. Havendo necessidade o contratante obriga-se a implementar 
acompanhamento médico, psicológico e pedagógico com profiss ionais particulares ou 
público, interagindo com a equipe pedagógica do estabelecimento de ensino para melhor 
desenvolvimento das atividades pedagógicas do aluno beneficiário. 

3.13-0 contratante (pai ou responsável) pelo menor beneficiário se compromete a cumprir o 
previsto no regimento interno e nas normas internas, principalmente no que tange à 
disciplina, tratamento com os demais alunos, durante o período em que freqüentar o interior 
do estabelecimento de ensino, podendo ser impedido de frequentar a instituição durante o 
período previsto pela direção. 

DO REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

3.14-0 requerimento de matrícula é indispensável , tanto para alunos novos como para os 
que já tiverem sido matriculados anteriormente, devendo, pois ser renovada a cada ano 
letivo . 

3.14.1-0 requerimento de matrícula do educando é forma lizado com o preench imento pelo 
CONTRATANTE do formulário próprio da CONTRATADA, denominado "Requerimento de 
Matrícula "(ou termo similar) . 

3.14.2-A rematrícula somente será disponibilizada após o CONTRATANTE qu itar suas 
obrigações financeiras que estiverem em aberto, decorrentes de prestação de serviços 
anteriores, sejam estas decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais do 
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ensino regular ou complementar ou qualquer débito de qualquer natureza que o resd~n · ffel 
pelo educando tenha com a CONTRATADA. '·~ ~1 

3.14.3-Formalizado o "Requerimento de Matrícula ", devidamente preenchido pelo 
CONTRATANTE, ele fará parte integ rante do presente contrato e será imediatamente 
encaminhado à Direção da Escola. 

3.14.4-0 requerimento de matrícula somente será levado à apreciação da diretoria da 
Escola após a informação da Tesouraria da CONTRATADA de que o CONTRATANTE está 
em dia com todas as suas obrigações financeiras . 

3.14.5-0 deferimento para a matrícula se dará de forma expressa e formal pela Diretoria da 
CONTRATADA. 

3.15-Caso haja a formalização da matrícula para o ano letivo e após o início das aulas 
obriga-se o CONTRATANTE a efetuar o pagamento das parcelas anteriores e já vencidas 
na forma do item 3.14.2 . 

3.15.1-Formalizada a matrícula nestes termos e cumprida pelo CONTRATANTE a 
disposição contida no item 3.15, obriga-se a CONTRATADA a oferecer ao educando a 
recuperação das disciplinas e conteúdos pedagógicos que anteriormente haviam sido 
prestados e, consequentemente, perdidos pelo educando. 

3.15.2-A efetivação do disposto no item 3.15 acima não automatiza a aprovação do 
educando ao término do ano letivo, cabendo a ele o eficaz aproveitamento do que lhe for 
proposto. 

3.16-Não pressupõe a validade do contrato a simples formalização da matrícula , eis que o 
referido contrato somente estará em vigor após o cumprimento integral pelo 
CONTRATANTE do estipulado no item 3.14.2 , obrigação esta que será anal isada pela 
Di retoria da Escola após a certificação pela Tesouraria da quitação integral de quaisquer 
valores em aberto junto à CONTRATADA seja a que título for. 

3.17-Ao firmar o presente contrato, o CONTRATANTE se submete ao Regimento Escolar, à 
Matriz Curricular, à proposta pedagógica, ao plano escolar, às obrigações constantes na 
agenda escolar e às demais obrigações constantes na legislação aplicável à área de ensino, 
e, ainda às demais emanadas de outras fontes legais, desde que regulem supletivamente a 
matéria. 

CLÁUSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRATANTE: 

4.1-A anuidade escolar para os serviços a serem prestados durante todo o ano letivo de 
2021 ao seguinte escalonamento 

a) Educação Infantil R$ 16.597,44 
b) Ensino Fundamental 1R$16.694,28 
e) Ensino Fundamental li R$ 17.109,24 
d) Ensino Médio 

• 1° a 2° série R$18.215,64 
• 3° série R$ 22.420,32 

Os va lores acima referem-se à anuidade que será dividida em 12 parcelas. 

4.1.1-Reposição da inflação do período. 
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4.1.2-Havendo atraso no pagamento das parcelas, será cobrada multa contratua ~~ d ~ 

sobre o valor do débito, além de juros legais de 1 % ao mês e correção pelo IPC/Fipe::,. j 
"1J1.~ of\ -'~"" 

4.1.3-Havendo desequilíbrio econômico causado por desajustes na economia naciona l, ·qire' 
ocasione o desequilíbrio do presente contrato, com referência ao custo operacional , 
ameaçando o padrão de qualidade do ensino, o contratante será comun icado de sua 
obrigação constitucional , prevista no artigo 206, VII da Carta Magna Federal , bem como de 
sua quota de participação no reequilíbrio contratual , a ser feito de acordo com o aumento 
dos custos do estabelecimento contratado. 

4.1.3.1 -No caso de necessidade de alteração do valor do preço da anuidade escolar, 
por consequência do desequilíbrio acima mencionado, esta será realizada através de 
aditivo/adendo contratual, que passará imediatamente a fazer parte integrante deste 
instrumento. O aditivo/adendo não está inserido no presente contrato. No caso de não 
concordância do CONTRATANTE em aderir à alteração do va lor do preço da anuidade, 
o presente contrato perderá sua eficácia e, consequentemente, será imediatamente 
rescindido, não podendo reclamar quaisquer valores anteriormente desembolsados, a 
não ser aquele objeto de prestação de serviços que ainda não ocorreu por parte da 
CONTRATADA. 

4.1.3.2-Considerando que o presente contrato é firmado antes do início do ano , com 
previsão da prestação de serviços no início do ano letivo de 2.021 , fica assegurado à 
CONTRATADA a possibilidade de alteração de valores de modo a preservar o 
equilíbrio contratual , caso qualquer mudança legislativa ou normativa altere a 
equação econômica -financeira do presente instrumento , em especial , considerando 
a pandemia da COVID - 2.019 , causada pelo novo coronavírus , declarada pela 
Organização Mundial da Saúde ( OMS) no dia 11.03.2020 e o estado de calamidade 
públ ica reconhecido pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá . Ocorrendo 
adequação dos va lores previstos neste item antes do início da prestação dos serviços 
e em não havendo concordância do CONTRATANTE, o presente contrato perderá a 
sua eficácia e será rescindido, e todo o montante desembolsado por ocasião da 
matrícu la, será integralmente devolvido ao CONTRATANTE. Na hipótese da situação 
prevista neste item ocorrer após o início da prestação de serviços e em não havendo 
concordância do CONTRATANTE em aderir à alteração proposta, o presente contrato 
será rescindido, sendo devida devolução proporcional de va lores somente nos casos 
em que o valor pago corresponder à período de serviço ainda não prestado. Não se 
inclui nesse montante, o valor desembolsado quando do requerimento da matrícula. 

4 .1.4-Não estão incluídos no preço da anuidade/mensa lidade o serviço especial que a 
contratada presta fora dos horários normais, tais como: provas ou trabalhos de adaptação, 
os serviços opcionais e de uso facultativo, provas de 2ª chamada, segunda via de boletim, 
histórico escolar, documentos de conclusão e transferência. Tais serviços serão cobrados à 
parte como taxas escolares. NÃO SERÃO COBRADOS A PRIMEIRA VIA DE BOLETIM, 
HISTÓRICO ESCOLAR, DOCUMENTOS DE CONCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA. 

4.1.5-Havendo aumento de impostos e contribuições ao INSS a ser determinado por lei ou 
medida provisória pelo Governo Federal será repassado aos pais e responsáveis 
contratantes o percentual de aumento do custo oriundo do aumento de tributos . 

4 .1.6.-0 responsável financeiro pelo contrato compromete-se a emitir o boleto da parcela no 
site do colégio. 

4.2-0 contrato é dividido em (12) doze parcelas, sendo que a primeira parcela será paga no 
ato da matrícula e assinatura do contrato . As demais serão pagas no dia 05 de cada mês 



subsequente à matrícula, no valor básico mais os acréscimos previstos nos itens 6.1 .1 a 
6.1.4, conforme for o caso. 
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4.2.1 -Havendo desconto no pagamento da mensalidade o mesmo deverá estar exp ~1º O ~\) 
carne ou boleto de pagamento, sendo vinculado para o pagamento em dia, haven ~ j , 
no pagamento, automaticamente, haverá a perda do desconto concedido, devendo ~~ 0-1. ''/ 

o valor da mensalidade previsto na cláusula anterior com os acréscimos legais previst~~-·' 
presente contrato em caso de inad implência . 

4.2.2-A matrícula somente será val idada após a confirmação do pagamento do boleto 
bancário . 

4.3-0s valores previstos acima cobrem apenas a prestação de serviços decorrentes da 
carga horária constante no Plano Escolar, não estando inclusos, neste contrato , os serviços 
especia is de reforço, recuperação, dependência, transporte escolar, segunda chamada, de 
prova ou exame, segunda via de documentos, certificados de conclusão de cursos, viagens 
de estudo, uniforme, alimentação material didático de uso individual do aluno, agenda e 
atividades desportivas, dança, teatro, artes , aulas de violão e teclado. 

4.3.1-0 valor da contraprestação nas demais atividades, de caráter não obrigatório, inclusive 
extracurriculares, será fixado a cada serviço prestado pelo estabelecimento de ensino, 
através de tabela própria. 

4.4-0s valores previstos acima cobrem apenas as atividades curriculares na CARGA 
HORÁRIA DO PLANO ESCOLAR BÁSICO. As despesas com atividades extracurricula res, 
quando aceitas pelo contratante , serão combinadas e pagas, conforme programação da 
escola, que será previamente informada pela contratada. 

4.5-Em caso de desistência da matrícula por parte do contratante, antes do início do ano 
letivo , será retido , a título de custo operaciona l o percentual de 20% ( vinte por cento ) do 
valor pago a título da P. parcela . Se a desistência ocorrer depois de iniciado o ano letivo, 
não será devolvido o valor pago a título de 1 ª parcela. 

4 .6-0 não cumprimento do educando dos conteúdos escolares contratados, bem como as 
faltas e ausências nas atividades escolares programadas, não exime o CONTRATANTE do 
pagamento das parcelas mensa is, bem como não lhe dá o direito de obter qualquer 
desconto nas mesmas, tendo em vista que os serviços prestados pela CONTRATADA 
estarão sempre à disposição do educando. 

4.7-0s valores de contraprestação das atividades, ministradas fora do estabelecimento de 
ensino, conforme reza a cláusula 2.5 denominadas "estudo de meio", ta is como: visitas a 
museus, bibliotecas , parques e/ou quaisquer outras localidades que possam auxi liar no 
aprendizado do educando, são atividades opcionais , cujos custos serão fixados pela 
CONTRATADA. 

4.8-A dispon ibil ização de aulas nos temos o item 2.7 não implica em concessão de 
descontos no valor das mensalidades. 

4.9-0s pais /responsáveis pelo educando tem ciência e concordam, de forma inequívoca , 
que ambos são responsáveis solidários pelo pagamento do curso contratado, independente 
de quem tenha assinado o presente contrato ou esteja indicado como_responsável 
fi nanceiro. 



CLÁUSULA QUINTA - RESCISÃO CONTRATUAL r~; 
5.1-Na forma da lei, a CONTRATADA, poderá optar pela emissão de duplicatas de~b; : - çãq..~) 
de serviços, enviando-as ao protesto e execução, podendo o débito ainda em c:G!~_a, ,. ,/ 
inadimplência superior a 90 (noventa) dias ser inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao 
crédito (SPC, SCI, SERASA e outros) nos termos do artigo 43, parágrafo 2° da lei 8.078/90, 
após prévia notificação. 

5.2-Estando o CONTRATANTE em débito, a critério da CONTRATADA, poderá implementar o 
ajuizamento de ação judicial , sendo que o débito será acrescido de multa contratual, correção e 
juros de 1 % ao mês, além de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), 
bem como as custas judiciais e demais comunicações legais, tendo ainda a contratante 
expresso conhecimento de que o contrato não será renovado para o próximo ano letivo, 
enquanto não for quitada a inadimplência. 

5.3-A CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato , entregando ao aluno a 
transferência compulsória , em casos em que o aluno (a) comprometer o nome ou a 
reputação do Colégio Notre Dame de Lourdes, ou pratique atos de indisciplina dentro do 
estabelecimento de ensino, atos caracterizados como crime, agressões graves a colegas a 
funcionários, mediante processo administrativo disciplinar com direito ao contraditório e 
ampla defesa. 

5.3.1-Além da rescisão de contrato e aplicação da penalidade de transferência compulsória , 
havendo atos contrários ao regimento ou demais regras emitidas pelo estabelecimento de 
ensino, previsto na agenda escolar e outros documentos emitidos pela direção e 
coordenação pedagógica , o aluno poderá ser punido, com advertência e suspensão, a 
critério da coordenação pedagógica e direção, garantido o direito à defesa e ao 
contrad itório, objetivando manter a boa harmonia e disciplina no ambiente escolar. 

5.3.2-0s alunos da Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental 1 estão proibido de 
trazer celular ou eletrônicos para estabelecimento de ensino, salvo em caso de real ização 
de atividade pedagógica , previamente informada pelo estabelecimento. 

5.3.3-0 aluno do 6° ano do Ensino Fundamental li ao 3° ano do Ensino Médio está proibido 
de usar celular em sala de aula , sendo que sua utilização será punida com advertência 
verbal, escrita e posterior suspensão, com a retirada do aparelho pela a coordenação, 
objetivando manter o silêncio em sala de aula e ter melhor nível de aprendizagem. 

5.4-0 presente contrato poderá ainda ser rescindido por iniciativa do CONTRATANTE ou 
pela não concordância com a majoração do preço dos serviços, devendo para tanto 
implementar notificação prévia, devendo estar em dia com o pagamento das parcelas até o 
dia do protocolo da notificação e posterior desligamento ou transferência. 

5.5-0 contrato poderá ser rescindido em casos de alunos especiais , quando os pais ou 
responsáveis não estiverem cumprindo as obrigações previstas no item 3. 12 e 3.20 do 
presente contrato, devendo haver prévia comunicação com 72 horas para atendimento e 
encaminhado para Conselho Tutelar em caso de prejuízo ao menor. 

CLÁUSULA SEXTA - DA COLETA E TRATAMENTO DE DADOS, IMAGEM E SOM 

6.1. - Coleta e tratamento de dados: em virtude do presente contrato o CONTRATANTE 
está ciente, e desde já expressamente autoriza , que serão coletados e tratados seus dados 
pessoais e sensíveis, bem como dos alunos que representa , para fins de cadastro , emissão 



~~ 
de boletos, comunicação entre as partes, bem como para atender interesse p ·" 11co ~; 
segurança , saúde e de ensino. ~ i;) 

Ul 'Ji -< .;, ~ ,!! 
6.2. - O compartilhamento dos dados coletados está restrito ao setor interno da lns'fi:t~~~ftr/ 
de Ensino CONTRATADA e entre as suas filiais, para fins de estatísticas, bem como entre 
os Órgãos Públicos (Federal, Estadual e Municipal), em decorrência da obrigação legal que 
estão obrigadas e do poder de fiscalização desses órgãos, bem como para fins de proteção 
ao créd ito , consoante dispõe a Lei nº 9.394/1996. 

6.3. - A CONTRATADA se compromete a resguardar os dados coletados, especialmente os 
dados sensíveis , garantindo a segurança, privacidade e anonimização dos dados, 
consoante estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2028) . 

6.4 . - Uso de imagem e som: para contribuir com a segurança , a ordem e a disciplina nos 
serviços prestados a CONTRATADA informa ao CONTRATANTE que dispõe de sistema de 
câmeras nas salas de aulas e nos ambientes comuns, sendo que todo os alunos e 
funcionários estão sendo filmados durante o desenvolvimento das aulas e procedimentos 
pedagógicos. 

6.5 . - A CONTRATADA, livre de quaisquer ônus para com o CONTRATANTE, poderá 
util izar-se de imagens e sons , gravadas durante o processo pedagógico, tanto de forma 
presencial como a distância, para fins exclusivos de divulgação de suas atividades 
acadêmicas, podendo, para tanto, reproduzi-las ou divulga-las pela internet, jornais ou 
qualquer outro meio de comunicação, públicos ou privados. A divulgação poderá ser 
rea lizada pela CONTRATADA ou por seus licenciados, facu ltando ainda a sua cessão 
gratuita a entidades associadas ou coligadas, consoante dispõe a Lei nº 9.610/1998. 

6.6. - Em nenhuma hipótese, poderá a imagem do aluno ser utilizada de maneira contrária à 
moral, aos bons costumes, à ordem pública ou para fins ilícitos. 

6.7. - Caso o CONTRATANTE não queira que as imagens e sons do aluno sejam divulgadas 
pela CONTRATADA nos meios de comunicação, deverá apresentar oposição por escrito, 
podendo tal oposição ser manifestada a qualquer momento. 

6.8. - A coleta e tratamento de dados pessoais e sensíveis dos alunos, bem como o uso de 
som e imagem dos alunos, para fins diversos da obrigação legal e do legítimo interesse da 
CONTRATADA dependerá de consentimento de seu representante legal, que firmará termo 
de autorização em instrumento em apartado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

7.1.-É de responsabilidade do(a) próprio(a) Beneficiário(a) a guarda de seus objetos 
escolares e pessoais , não cabendo ao Colégio Notre Dame de Lourdes a obrigação da 
reparação em caso de extravio ou furto, tendo ciência de que deverá trazer para as 
atividades escolares, exclusivamente, o material escolar, não devendo portar nas 
dependências do Colég io Notre Dame de Lourdes, objetos estranhos ao material escolar. 

7 .2-É de responsabilidade do contratante o ressarcimento de todo e qualquer dano causado 
ao patrimônio do COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES por ato praticado pelo aluno 
beneficiário , desde que devidamente comprovado que foi o mesmo quem o praticou , 
acarretando, além da indenização e/ou reposição do bem, também sanções disciplinares ao 
aluno beneficiário , de acordo com o que estabelece o Regimento Escolar. 

7.3-0 COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES não se responsabiliza por qualquer 
comunicado, contrato , negócio , ameaça , ofensa , difamação ou informação via INTERNET 



cuja origerr. seja um laboratório desta Instituição ou de equipamentos p~ 
provenientes de ato praticado pelo contratante ou aluno beneficiário. ~___. \ ) 

7.4-Caso seja apurado que o contratante ou aluno beneficiário teve a responsabi li~· ~"'~.'íl§~ 
atos descritos nesta cláusula , por mau uso da INTERNET ou de quaisquer outros m'eln , o 
mesmo responderá civil e/ou criminalmente pela prática de ta is atos. 

CLÁUSULA OITAVA - SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS 

8.1.-A contratada COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES manterá um contrato de seguro 
de acidentes pessoais coletivos com seguradora de sua escolha , oferecendo cobertura 
ind ividual para cada aluno beneficiário matriculado, com coberturas e condições estipuladas 
na Apólice e contrato especifico, sendo que o COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES não 
se responsabiliza pelo ressarcimento das despesas, se o contratante, por sua liberalidade, 
deixar de usar tal benefício em caso de necessidade. 

8.2 .-A vigência do Seguro de acidentes pessoais coletivos previstos no caput corresponde 
ao mesmo período deste contrato de prestação de serviços, ou seja, de 01 de janeiro ou da 
data de assinatura do Requerimento de Matrícula, se posterior a esta data , a 31 de 
dezembro de 2021 . 

CLÁUSULA NONA - CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE PRESCRIÇÃO MÉDICA DO 
ALUNO BENEFICIÁRIO 

9.1.-0 contratante se obriga a informar ao COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES sobre a 
existência de prescrição médica especial que aluno beneficiário deva fazer uso, tanto para 
administração medicamentosa, apresentando ao COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES 
receituário assinado pelo pediatra ou médico qualificado com especificações de 
horário/dose/quantidade, que deverão ser ministrados em cada caso. 

9.2-Deverá o contratante comunicar ao COLÉGIO NOTRE DAM E DE LOURDES sobre 
qualquer anomalia em relação à saúde do aluno beneficiário e cuidados especiais que deva 
ter em caso de urgência , bem como deixar expresso, na ficha individual do aluno 
beneficiário, os nomes e número de telefones dos pais e/ou responsáveis , para medidas de 
urgência que se fizerem necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 

10.1.-No caso do aluno beneficiário possuir qualquer deficiência definida nos termos da Lei 
no. 13.1 46/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, o contratante deverá apresentar 
Laudo Biopsicossocial realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar no ato 
da matrícula para que o COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES possa oferecer os 
serviços especiais necessários, em cumprimento às disposições legais. 

10.2- Considera-se, também, para efeitos desta cláusula, o aluno beneficiário com 
necessidade de atendimento educacional especial, aqueles que apresentem, mediante 
laudo médico, as dificuldades de aprendizagem como DISLEXIA , DISGRAFIA E 
DISCALCULIA. 

10.3.-0 laudo biopsicossocial citado no caput desta cláusula necessita estar 
atualizado na data da matrícula , devendo ser apresentado , semestralmente , novo 
laudo à coordenação pedagógica , que deverá considerar em sua elaboração : a) os 
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo ; b) os fatores socioambientais , 
psicológicos e pessoais ; c) a limitação no desempenho das atividades ; d) a restrição 
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de participação , com a finalidade de orientar a equipe pedagógica na cond ~ao · 1:-i.: '. 

atendimento especial . \:~. ~} 
\ . f(!- 1 
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10.4. -Caso o aluno beneficiário apresente, no decorrer das atividades letivas, qú~Y~&'ê~./ 
deficiência definida nos termos da Lei no. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, será responsabilidade do contratante providenciar o Laudo Biopsicossocial 
realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar apresentando-o para o COLÉGIO 
NOTRE DAME DE LOURDES, para que o mesmo passe a oferecer serviços especia is 
necessários, em cumprimento às disposições legais. 

10.5. -0 não cumprimento na entrega do laudo, conforme disposto no item 9.1 e no caput 
desta cláusula acarretará nas devidas comunicações ao Conselho Tutelar por parte do 
COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES. 

10.6-É de responsabilidade do contratante providenciar os materiais adaptados ou 
acessíveis que sejam de uso pessoal do aluno beneficiário para acompanhamento das 
atividades educacionais , bem os custos relacionados à contratação de especialistas 
terceirizados que venham a atuar fora do ambiente escolar, tais como neurologista, 
fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, terapeuta , psicopedagogo e outros que forem 
necessários. 

10.7-Compromete-se o contratante a cumprir as orientações e procedimentos estabelecidos 
por norma interna do COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES relativas ao atendimento 
educacional especial , cujo teor encontra-se à disposição na Secretaria Escolar ou 
Coordenação Pedagógica. 

10.8-As vagas serão disponibilizadas em consonância com o que dispõe o Conselho 
Estadual de Educação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZO 

O contrato vigorará por 12 (DOZE) meses, fixando-se prazo máximo o final do ano letivo de 
2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS PRÁTICAS DE COMPLIANCE, 
ANTICORRUPÇÃO E PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO: 

12.1.-A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, exerce suas atividades de 
acordo com a ética e fé cristã , bem como, de acordo com o mais alto padrão de conduta e 
conformidade, com relação ao objeto desse Contrato, informando não ter cometido atos que 
violariam as previsões deste título, comprometendo-se ainda : 

a. Cumprir todas as leis relacionadas a anticorrupção, lavagem de dinheiro, antissuborno, 
antitruste e conflito de interesses, incluindo principalmente, mas não se limitando a Lei 
Brasileira Anticorrupção (Lei 12.846/2013), Decreto Brasi leiro Anticorrupção (Decreto nº 
8.420/2015) , Lei Brasi leira de Licitações (Le i nº 8.666/1993) e qualquer legislação 
relativa a Lavagem de Dinheiro; 

b. Adotar políticas de prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento ao terrorismo, elaboradas em conformidade com as legislações 
aplicáveis, bem como desenvolvem suas atividades em estrita observância a estas 
políticas , não adotando qualquer prática vedada pela legislação aplicável ou utilizando 
em suas atividades quaisquer valores, bens ou direitos provenientes de infração penal ; 

c. Não utilizar trabalho ilegal , se comprometendo a não utilizar práticas de trabalho análogo 
ao escravo ou mão de obra infantil, salvo esta última na condição de aprendiz, 
observadas as disposições constantes da Consolidação das Leis do Trabalho - CL T; 



~oiAAl'1( 
o ~')) 

d. Não empregar menores de 18 (dezoito) anos, inclusive menor aprendiz, e'f[u 1 1~ ~;\ 
prejudiciais à sua formação , ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral Ef.;..s ·a i, JV 
bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horário noturno e, â!B~./ 
em horários que não permitam a frequência destes empregados à escola ; 

e. Cumprir a leg islação trabalhista, quanto às horas de trabalho e aos direitos dos 
empregados e também não dificultam a participação dos empregados em sindicatos; 

f. Não utilizar práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso à relação de 
emprego ou a sua manutenção, incluindo, mas sem limitação, práticas de discriminação 
e limitação em razão de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião , estado civil , 
idade, situação familiar ou estado gravídico; 

g. Executar suas atividades em observância à legislação vigente no que tange à proteção 
ao meio ambiente, comprometendo-se a prevenir e erradicar práticas danosas ao meio 
ambiente; 

h.Não obter para si ou para outrem qualquer vantagem indevida ou promessa de vantagem 
indevida, com pretexto de cond icionar a prática de ato por agente público e/ou privado; e 

1. Não oferecer, prometer, realizam pagamentos ou dar benefícios , presentes, incentivos, 
bônus ou qualquer coisa de valor a um Agente Público, seja ele, nacional ou estrangeiro; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.-0 Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica estão à disposição do CONTRATANTE 
na Secretaria da Escola, para ciência e consulta . O CONTRATANTE não poderá alegar 
desconhecimento do conteúdo destes documentos seja a que títu lo for. 

13.1-0s serviços de fornecimento de gêneros alimentícios aos educandos da 
CONTRATADA poderão ser prestados por empresa terceirizada , sendo desta a total 
responsabilidade quanto à qualidade, validade dos produtos e serviços ofertados ao 
CONTRATANTE. 

13.2.-Na hipótese dos serviços acima descritos serem realizados por terceiros , a 
CONTRATADA não se responsabilizará pelo fato ou vício do produto ou do serviço, tanto no 
âmbito civil quanto no âmbito criminal. 

13.3-A CONTRATADA não se responsabilizará pela perda , extravio e pelos danos causados 
em aparelhos eletrônicos trazidos ao Colégio pelos alunos. 

13.4-A CONTRATADA não se responsabiliza, em qualquer hipótese, por bullying e/ ou 
cyberbullying praticado ou sofrido pelo educando fora e dentro da Instituição de Ensino, 
cabendo à CONTRATADA a função de educar e orientar os alunos, pais e ou responsáveis 
sobre tais situações, podendo aplicar as sansões pedagógicas previstas no regimento 
interno, respondendo unicamente os pais e responsáveis pelo educando perante terceiro 
prejudicado por tais práticas, nos termos dos Artigos 927 e 932 do Código Civil. Os pais e/ou 
responsáveis se obrigam a comunicar à direção da instituição de ensino, qualquer dos casos 
acima especificados e praticados em suas dependências. 

13.5-A CONTRATADA compromete-se a adotar todas as medidas de segurança a fim de 
mitigar os riscos de contágio de alunos e colaboradores com o coronavírus, incluindo: 
reforçar higienização dos ambientes e dos instrumentos utilizados por alunos e 
colaboradores conforme orientação técnica ; implementar medidas de distanciamento social 
; evitar aglomerações em suas dependências ; instruir periodicamente seus colaboradores 
quanto às melhores práticas de higiene e limpeza ; alternar os horários de intervalos das 
turmas ; e disponibilizar água , sabão e álcool em gel , de forma segura, em diversos locais, 
para a utilização de todos . A CONTRATADA poderá adotar medidas mais restritivas ou 
mais flexíveis , dependendo da situação do local e das orientações dos órgãos de saúde. 
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13.6-Caso a crian a ou membros da família a resentem teste ositivo de cov{f . ~) 
~ONTRATA~A deve ser co_municada, sendo_ se_u r~torno co~dicionado à_ melh · r~OJ ~ b_~j/ 
sintomas e nao antes de 14 dias, a contar do pnme1ro dia do surgimento dos sintomas . ..:. sP::..r 

13.7-É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE informar à CONTRATADA sobre 
eventuais sintomas da COVID -19 nos alunos e familiares residentes no mesmo local, bem 
como é de sua responsabilidade a observância da quarentena nos casos necessários, além 
da obrigatoriedade no segu imento das medidas de segurança determinadas pelos órgãos de 
saúde com o intuito de conter e não disseminar a doença. 

13.8-0 CONTRATANTE concorda que, caso o aluno apresente , durante sua permanência 
nas dependências da CONTRATADA , indício de quadro infeccioso , seja febre , 
manifestações respiratórias , diarreia , espirros , tosses , entre outras , a CONTRATADA 
poderá encaminhá-lo para um local em que ficará isolado dos demais estudantes e 
informará os responsáveis para buscá-lo e levá-lo para avaliação médica . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

14.-Para dirimir quaisquer dúvidas deste contrato fica eleito o Foro da prestação dos 
serviços educacionais para dirimir quaisquer questões táticas e de direito que eventualmente 
surgirem no curso da relação contratual , podendo em caso de mudança o consumidor optar 
pelo seu domicílio . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PROTOCOLO CONTRATO CARTÓRIO E 
DISPONIBILIZAÇÃO WEB SITE DA CONTRATADA. 

15.-0 contratante ao implementar o requerimento da matrícula implementou a assinatura do 
presente contrato de fo rma virtual, via WEBSITE da CONTRATADA, utilizando a sua senha 
e tomou ciência de todas as cláusulas do contrato de adesão, sendo informado também que 
o contrato encontra-se registrado junto ao Cartório discriminado no instrumento de matricula , 
podendo o mesmo ter acesso ao mesmo junto ao Cartório. 

Cuiabá-MT, 23 de setembro de 2020 . 

ABPA -Associação Benefic 
COLÉGIO NOTRE DAME LOU RDES 

MARLUCE CONCEIÇÃO ALMEIDA DA SI LVA 
CPF-645 .865.619-04 

José Eduar dos Santos 
CPF - 272 .816.391-04 

TESTEMUNHAS: 
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REQUERIMENTO DE MATRÍCULA E ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2019 

Requerente(s): Nome do(s) representante(s) legal(is): 
filho(a) de: 
Data de Nascimento: RG. nº: 
residente na 
Bairro. CEP: 
Tel.: Res.: Com.: 
REPRESENTANTE LEGAL do(a) aluno(a) 
RA: natural de. 
filho (a) de: 
e de: 
Necessidades Educacionais Especiais: ... 
Cor/Raça: .. 

e de 
Expedidor: 

Cidade: 
Celular· 

CPF/MF· 

UF· data de nascimento: 

Certidão de nascimento· .. Livro/Folha: .. ./ ... Cartório: ... Data da Emissão._/_ /_ UF MS, CPF ..................... RG 
Requerida: MSMT - COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, pessoa 1urídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.226 149/0022-06, com sede na Av 
Dom Basco, 605, Centro de Cuiabá/MT,, instituição mantida pela MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 03.226.149/0001 -81, com sede em Campo Grande/MS, na Rua Pe João Cnppa, nº 1.437, Centro 
Exmo. Sr Diretor, eu, abaixo assinado(a). venho requerer a matrícula do(a) referido(a) a/uno(a) para o Ano Letivo de ............ no 
(a) ............................................................................................................................................................................................................................... . 
e, na condição de Requerente no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, DECLARO que: 

1. Li e aceito todas as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, protocolado sob o nº e registrado 
no Cartório de Registros de Títulos e Documentos desta Comarca, sob o nº o qual encontra-se disponível no endereço 
eletrônico da Requerida (www.cssg.com.br), ao qual neste ato estou ADERINDO e tenho-no como celebrado se for deferido o presente 
requerimento pela direção da Requerida; 
2. Conheço as normas regimentais do estabelecimento de ensino e, em caso de renovação de matricula. havendo qualquer pendência 
financeira, nos termos do art. 5° e §1° do art. 6° da Lei 9.870/99. a matricula será INDEFERIDA: 
3. Reconheço a obrigação de apresentar à Secretaria Escolar todos os documentos necessários à matricula, de acordo com a Legislação em 
vigor, sob pena de indeferimento da matricula e cancelamento do CPSE, 
4. Estou ciente de que a Requerida é uma Instituição Católica, onde todas as suas atividades educacionais são conduzidas á luz do Evangelho 
de Jesus Cristo e do Sistema Educativo de Dom Bosco; 
5. Tenho ciência que. pelos serviços educacionais a serem prestados. pagará á Requerida uma anuidade prevista na Clausula 6ª do CPSE 
no valor de R$ ................ , a qual deverá ser quitada em até .. .. .. parcelas, de R$ ... ....... ( ....... ...................................... ............ ). conforme 
Tabela de Anuidade Escolar 2019. 
6. Aceito o material didático adotado, sendo que as coleções de livros do(s) Sistema(s) de Ensino conveniado(s) e(são) de uso obngatorio em 
todas as atividades curriculares em que são exigidos, o que desde já expressa sua anuência, devendo ser adquiridos diretamente pelo(a) 
Requerente. 
7. Tenho o conhecimento de que o presente contrato tem duração no ano letivo de 2019 e poderá ser rescindido nas hipóteses descritas na 
Cláusula 12ª do CPSE; 
8. Tenho ciência que é de responsabilidade do(a) própno(a) Beneficiário(a) a guarda de seus ob1etos escolares e pessoais. não cabendo a 
Requerida a obrigação de quaisquer reparações em caso de extravio ou furto. 
9. Sei que é de responsabilidade do Requerente o ressarcimento de todo e qualquer dano causado ao patnmôn10 da Requerida por ato 
praticado pelo( a) Beneficiário(a), desde que devidamente comprovado que foi o(a) mesmo(a) quem o praticou. 
1 O. Autorizo a Requerida, da forma descrita na Cláusula 13ª do CPSE. a utilizar da imagem e voz do BENEFICIÁRIO(A) para os fins exclusivos 
de divulgação da escola e suas atividades; 
11. Respeito o horário de funcionamento da Requerida, o qual consta na Cláusula 16ª do CPSE; 
12. Estou ciente que se o(a) BENEFICIÁRIO(A) possuir qualquer deficiência definida nos termos da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, o (a) Requerente deverá apresentar o Laudo Biopsicossocial realizado por equipe multiprofissional e interdisciplina no 
ato da matricula para que a Requerida possa oferecer os serviços especiais necessários, em cumprimento ás disposições legais 
13. Para dirimir questões oriundas do CPSE, as partes elegem o foro da cidade de Cuiabá/MT, excluindo-se qualquer outro. por mais privilegiado 
que seja. 
Cuiabá, ........... de ........................... de 20 ... . 

Reservado à Direção: Conferido por 
Observações 

Requerente 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E DADOS ·='é''A_~~ 
de acordo do a lei nº. 13.709/2018 e alterações posteriores ,::;.... 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 2021 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL, entidade filantrópica , religiosa e 
sem fins econômicos, mantenedora do COLEGIO NOTRE DAME DE LOURDES, 
doravante denominado CONTRATADA, inscrito no CNPJ /MF sob o no. 
6.907.680.0008-20, estabelecido na Av. Jornalista Alves de Oliveira, 463 - Bairro 
Cidade Alta - Cuiabá - Mato Grosso representado neste ato por sua procuradora , nos 
termos do estatuto social de constituição , abaixo assinada, e, de outro lado, o (a) 
responsável pelo (a) aluno (a) , neste instrumento, qualificado (a), doravante 
denominado (a) (os) CONTRATANTE (s), têm justo e contratado o seguinte: 

Ficam as partes cientes de que o presente Termo de Autorização, bem como o Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais 2021 , são disponibilizados integralmente no 
website da CONTRATADA, devendo ser ao final eletronicamente consentido, dando as 
partes contratantes plena, ampla e irrestrita validade aos mesmos, nos termos da 
legislação aplicável. O contrato de prestação de serviços, além de estar disponibilizados 
no website da CONTRATADA será arquivado no Cartório . .. .. .. .. .. . . . sob o 
no .... .... ... .... ... ... - Cuiabá - Mato Grosso 

Considerando as disposições constantes na lei federal nº. 13. 709/2018 com as 
alterações da lei federa l nº. 13.853/2019, em específico ao tratamento de dados 
pessoais e sensíveis , incluindo imagem, constante nos artigos 4°, caput, inciso li , letra 
'b', 7º a 11° da referida legislação em vigor; 

Considerados as disposições constantes na lei federa l nº 9.610/1998, acerca do uso de 
som e imagem previstos no artigo 5°, incisos 11, VIII , "i" e XII e do consentimento do 
autor, previsto no artigo 29 e demais disposições sobre direitos autorais; 

Considerando a necess idade premente do Colégio NOTRE DAME DE LOURDES em 
preservar os dados pessoais de seus alunos e de seus responsáveis; e, em 
contrapartida preservando a continuidade da excelência dos serviços educacionais 
prestados; 

Nós, abaixo assinados e devidamente identificados, AUTORIZAMOS a 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL, mantenedora do COLÉGIO 
NOTRE DAME DE LOURDES a utilizar, de modo gratuito, livre de quaisquer ônus 
e por tempo indeterminado, o nome, imagem e som de voz, dos alunos sob nossa 
responsabilidade, para fins de divulgação das atividades acadêmicas, em 
qualquer veículo de imprensa e comunicação, sendo mídia impressa ou online, 
incluindo redes sociais. A autorização descrita não implica em obrigação de 
divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da CONTRATADA, 
seja a que título for. 

O material somente será utilizado de acordo com a necessidade da CONTRATADA para 
fins estritamente de divulgação das atividades acadêmicas realizadas; não serão , em 
hipótese alguma, disponibilizados dados pessoais ou dados sensíveis dos alunos e/ou 
responsáveis para qualquer outra finalidade à terceiros , salvo por exigências legais. 
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Da mesma forma AUTORIZAMOS a coleta e o tratamento de dados pessoais e · -~ 
sensíveis quando do preenchimento de ficha médica do aluno tendo como finalidade a 
preservação da saúde e segurança do menor, cientes da responsabilidade in vigilando, 
no exercício da guarda e proteção dos alunos, do Colégio NOTRE DAME DE 
LOURDES durante a permanência do aluno em suas dependências. 

AUTORIZAMOS ainda o uso de imagem e voz, seja do aluno, ou de seus responsáveis , 
durante as atividades desenvolvidas através de aulas remotas , bem como de sua 
participação em outras atividades pedagógicas não presenciais , por meio tecnológico, 
junto à escola e nos responsabilizamos pelos imagens e sons captadas, especialmente 
as imagens que não tenham relação ao conteúdo pedagógico e /ou possam caracterizar 
crimes digitais. 

Por fim , AUTORIZAMOS a inserção de dados pessoais e sensíveis dos alunos e 
responsáveis nos aplicativos e sites da CONTRATADA, bem como portais acadêmicos 
de acesso, para fins de contratação dos serviços na modalidade online, dando-se o 
aceite eletrônico, bem como acompanhamento do desenvolvimento acadêmico dos 
alunos, mediante a utilização de senha pessoal, privativa e intransferível. A senha é de 
responsabilidade única dos CONTRATANTES que deverão mantê-la sempre atualizada 
e protegida. 

O presente consentimento poderá com fulcro no artigo 8°, parágrafo 5°, da Lei 
13.809/2018 ser revogado, mediante pedido formulado diretamente ao 
estabelecimento de ensino, por escrito, com antecedência de 1 O dias. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor, 
mediante testemunhas que também o subscrevem para todos os efeitos legais. 

Cuiabá - MT , ____ / _________ / 2021. 

Mãe e/ou Responsável - Contratante Pai e/ou Responsável - Contratante 

TABELIONATO E REGISTRO OE T ITULOS Olk UMENTOS E PESSOAS JU RÍD ICA,-; 
Av GntUlio Vargas, 141 • curab~/MT ~ Fone: (Ox.:,65) 30 52-8609 • Fu: (Ou65) 1052-9054 

Tabelll{R..egis_tr adQLl.i ~la A I co....f..tn:o!r~rt911 
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